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Konspekt do zajęć warsztatowych realizowanych w Zespole Szkół nr 7 w Tychach ramach 

innowacji pedagogicznej „Język angielski w pracowni gastronomicznej” 

Barbara Starzyńska, Agnieszka Kasprzyszyn 

Temat: Kuchnia Włoska - Makaron Primavera.  

„Italian meals are not just the food – It`s the philosophy of life” 

 

Cele: 

Pracownia gastronomiczna  
 

Cele ogólne: 

 Zapoznanie z charakterystyką 
towaroznawczą różnych makaronów, 
ich wartością odżywczą  
i wykorzystaniem w  produkcji 
gastronomicznej. 

 Wyrabianie umiejętności 
sporządzania potraw z makaronów 

Cele operacyjne: 

 Uczeń klasyfikuje makarony  
w zależności od kształtu. 

 Uczeń podaje możliwości 
wykorzystania makaronów w 
produkcji potraw. 

 Uczeń przeprowadza obróbkę cieplną 
makaronu. 

 Uczeń   potrafi sporządzić  według 
receptury potrawę z wykorzystaniem 
makaronu. 

 Uczeń przeprowadza ocenę 
organoleptyczną przyrządzonej 
potrawy 

 Uczeń dokonuje prezentacji 
przyrządzonej potrawy. 

Język angielski 
 
Cele ogólne: 

 Poszerzenie słownictwa w oparciu  
o prezentację multimedialną  

 Ćwiczenie umiejętności słuchania ze 
zrozumieniem 

 Praca nad płynnością wypowiedzi  
z zastosowaniem najprostszych 
struktur gramatycznych (Present 
Simple, Modal Verbs) oraz 
zaprezentowanego słownictwa  
i zwrotów kulinarnych.  

Cele operacyjne: 

 Uczeń współpracując z kolegą potrafi 
odpowiedzieć na pytania dotyczące 
treści prezentowanych w filmie 

 Uczeń prawidłowo posługuje się 
poznanym słownictwem, właściwie 
wymawia poszczególne wyrażenia 

 Uczeń potrafi skonstruować spójną 
wypowiedź  opierając się na 
poznanym słownictwie i strukturach 
gramatycznych. 

 Uczeń potrafi sporządzić danie 
opierając się na recepturze w języku 
angielskim 
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Pomoce naukowe: 

 Przygotowane przez nauczyciela zestawy ćwiczeń zawierające pytania True /False, 
oraz pytania otwarte na temat prezentowanego filmu 

 ilustracje w postaci prezentacji multimedialnej 
 Komputer 
 Tablica interaktywna 

Materiały autentyczne:   
 krótki film instruktażowy  

Find the recipe at: http://www.LauraintheKitchen.com episode 369 
 dobrze wyposażona pracownia gastronomiczna 
 produkty spożywcze 
 receptury potraw 
 receptura potrawy „Makaron Primavera” w języku angielskim 

 
Formy pracy: 

 Zbiorowa jednolita 
 indywidualna jednolita 
 praca w parach lub w grupach 
 indywidualna zróżnicowana 

 
 

Techniki  pracy: 

Język angielski 
 

 rozmowa 

 rozwiązywanie ćwiczeń (listening for 
specific  information) w oparciu o 
zaprezentowany materiał filmowy 

 głośne powtarzanie za nauczycielem 

 dopasowywanie słów do kontekstu 

 negocjowanie prawidłowej kolejności 
czynności w recepturze 

 układanie dialogów w parach 
 
 
 

Pracownia gastronomiczna 
 
 

 wykład i dyskusja 

 pokaz 

 ćwiczenia w grupach 

 

 

http://www.laurainthekitchen.com/
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1. Rozgrzewka:  
 

Rozmowa na temat związany z nieznanym jeszcze filmem z użyciem materiału 

stymulującego: 

 Nauczyciel gastronomii, za pomocą pytań nawiązuje rozmowę z uczniami  na temat 
rodzimych nawyków  żywieniowych. Krótko porusza też zagadnienie  kultury  
kulinarnej i kuchni włoskiej. Zadając pytania uczniom prowadzi dialog na temat 
włoskiego „slow food”.  Jednocześnie na tablicy interaktywnej  pojawia się 
prezentacja: Plansze obrazują różne potrawy. Uczniowie dokonują podziału na dania 
„fast food” i „slow food” Monitorowani przez nauczyciela języka angielskiego próbują 
nazwać składniki  potraw w języku angielskim.  

 Dyskusję podsumowuje nauczyciel gastronomii, który nawiązując do materiału 
stymulującego  zachęca uczniów do  wypowiadania się na temat rosnącego tempa 
życia i wpływu  codziennej diety  na zdrowie człowieka. 
 

2.  Prezentacja tematu zajęć  - rozgrzewka językowa 
 

 Nauczyciel języka angielskiego  pokazuje uczniom „Flash cards”  przedstawiające różne 
rodzaje warzyw. 

 Następnie przedstawia prezentację ilustrującą czynności wykonywane w kuchni przy 
obróbce warzyw oraz rodzaje ciast stosowanych w połączeniu z warzywami.  Nauczyciel 
gastronomii monitoruje wypowiedzi uczniów korygując ewentualne błędy rzeczowe. 

 Uczniowie dopisują nazwę odpowiedniego warzywa do ilustrowanej czynności w formie 
„mapy skojarzeń” i nazywają omawiane czynności w języku angielskim. 

 Stosując technikę „obraz jako bodziec” za pomocą pytań nauczyciel prowokuje uczniów 
do krótkich wypowiedzi w języku angielskim na temat ulubionych potraw, które opierają 
się na połączeniu ciasta i warzyw. 

 Nauczyciel gastronomii podsumowuje wypowiedzi uczniów pod kątem techniki 
wykonania, zasad bhp oraz oceny organoleptycznej sporządzanych potraw. 

 

3. Prezentacja materiału stymulującego – ćwiczenia . 
 

Prezentacja filmu połączona z ćwiczeniem prawda/ fałsz w  celu ogólnego zrozumienia  

prezentowanego materiału. 

 Uczniowie otrzymują zestaw pytań dotyczących przedstawianego filmu 
instruktażowego.  Podczas projekcji uczniowie indywidualnie wykonują ćwiczenie 
prawda/fałsz. Po zakończeniu prezentacji filmu na tablicy interaktywnej lub tablicy 
suchościeralnej  pojawia się to samo ćwiczenie. Uczniowie  pojedynczo podchodzą do 
tablicy i za pomocą specjalnego długopisu zaznaczają właściwe odpowiedzi. 
 

4. Konkurs: „ Kto pierwszy”. 
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 Uczniowie pracują w parach lub grupach trzyosobowych. Na podstawie video-
prezentacji i wykonanych ćwiczeń sporządzają przepis na makaron Primavera w jak 
najkrótszym czasie. Uczeń, który pierwszy wykonał zadanie podnosi rękę. Nauczyciel 
języka angielskiego sprawdza poprawność językową przepisu, nauczyciel gastronomii 
omawia z uczniami wykonanie potrawy pod kątem technologii gastronomicznej. 

 Po zakończeniu zadania na tablicy interaktywnej pojawia się oryginalny przepis  
w języku angielskim. Uczniowie w parach lub grupach porównują go ze swoją wersji, 
korygują błędy i ustalają kolejność wykonania czynności. Uczniowie, którzy najlepiej 
wykonali zadanie zostają nagrodzeni oceną bardzo dobry. 
 
 
5. Podsumowanie 

 
Uczniowie przygotowują omówione danie opierając się na przepisie w języku angielskim. 

Nauczyciel podchodzi kolejno do każdej z grup; uczniowie wykonując ćwiczenie kulinarne  

prezentują jego przebieg w języku angielskim. Nauczyciel języka angielskiego monitoruje 

przebieg ćwiczenia i ocenia wypowiedzi uczniów. Przed spożyciem uczniowie prezentują 

dania w języku angielskim. Całość zostaje omówiona i podsumowana przez nauczyciela 

gastronomii (przygotowanie stanowiska, organizacja pracy,  techniki sporządzania,  sposób 

podania oraz smak potrawy) 
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Serves 4 

 
Ingredients: 

 

- Tagliatelle Pasta, or any kind of thick ribbon shape pasta 
-1 Bunch of Asparagus, washed, trimmed and cut into 1 inch pieces 
-1 Large Carrot, peeled and grated 
-1 Large Zucchini, trimmed and cut into half moon pieces or a handful of baby-zucchini, 
halved 
-1 cup of Fresh Shelled Baby Peas or frozen but defrosted peas if you can`t find fresh 
-5 Shallots, sliced 
-3 Cloves of Garlic, minced 
-2 Tbsp of Olive Oil 
-1 Tbsp of All Purpose Flour 
-½ cup of White Wine 
-1 ½ cups of Vegetable Stock 
-Zest and Juice of One Small Lemon 
-2 Tbsp of Parsley, chopped 

-1 Tbsp of Fresh Thyme, chopped 
-Salt and Pepper to taste 

 

 

Procedure: 

1) Fill a large pot with water and sprinkle in a good pinch of salt, bring to a boil. 

2) Preheat a large skillet with high sides over medium high heat, add the olive oil and let 

it get hot. 

3) Add the carrot, zucchini, asparagus, spring onion and garlic, season with salt and 

pepper to taste and cook for 5 to 7 minutes or until the veggies begin to soften. 

4)  Add the pasta to the boiling water at this point and cook according to package 

instructions, drain well. Reserve ½ cup of the starchy cooking water. 

5) Sprinkle the flour over the veggies and mix well, add the wine and allow it to cook 

out for 1 minute. 

6) Add the vegetable stock and season with salt and pepper to taste. 

7) Add the fresh peas and let the veggies cook for another 5 to 7 minutes or until the 

vegetable stock thickens. 

8)  Add in the fresh chopped thyme, parsley, lemon juice and zest and toss it all with the 

pasta. Turn the heat off and grate in a good amount of parmiggiano regginao. Add in 

the reserves starchy cooking water if you feel like the sauce needs it.  

 
 


